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  نام خدا به

  

  و رسالۀ تحصیلی نامهدستورالعمل نگارش و تدوین پایان

پژوهش و تحقیق  دستاوردهاي. باشدهاي تحصیلی مینامه ها و رسالهتحقیق وتدوین، دو بخش اساسی پایان
اگر در قالب طرح روشن، یکدست و از پـیش اندیشـیده   شود، مشقات فراوان حاصل می علمی که با زحمات و

امتیاز منفی خواهد گرفـت و  نامه و رساله خواهد افزود و اگر فاقد آن باشد هاي پایانارائه شود، به ارزش شده
   .آن را کم قدر و کم ارزش نشان خواهد داد

آرایـی  هـا و صـفحه  ها و رسـاله هاي نگارش و تدوین پایان نامهها و روشروانی، یکدستی و یکسان بودن شیوه
  .ثر استمؤکند، در ایجاد ارتباط با مخاطب  نیز ینکه به زیبایی گزارش کمک میمطلوب آن، عالوه بر ا

هـاي دانشـجویان تحصـیالت تکمیلـی     ها و رساله نامهدستورالعمل حاضر که براي ایجاد وحدت رویه در پایان
و  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تنظیم شده است، حاوي بررسی دستورالعمل فرهنگستان زبـان 

  .و دانشجویان است تادانادبیات فارسی، تجارب ارزنده در جلسات دفاع و نظر خواهی از اس

ضمن تأکید بر رعایت موارد مندرج در این دستور العمل، امید است با نظـرات و پیشـنهادات خـود مـدیریت     
  .تحصیالت تکمیلی را در اصالح و تکمیل آن یاري فرمایید

  

  :تذکرات مهم
هاي تحصیالت  ها و رسالهنامهنگارش پایان) هانویسی واژهویسی یا سرهمجدا ن(الخط  رسم .1

فرهنگی مطابق با دستورخط فارسی مصوب انسانی و مطالعات تکمیلی پژوهشگاه علوم 
 .فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی است

 B mitra- B nazanin – B lotus – B zarمانند هایی توانند از قلمدانشجویان می .2
در این صورت باید موارد اعالم شده در متن . نامه و رساله استفاده کننداي تدوین پایانبر

 .دستورالعمل مراعات شود

باید از یک روش یا  آنها از ابتدا تا انتها ۀنامه و رسالدانشجویان توجه داشته باشند که پایان .3
به عبارت دیگر، در . ، تا هماهنگی کار محفوظ بماندتبعیت کندشده  انتخابنگارش  ةشیو

 . هیچ موردي نباید از چند روش مختلف استفاده شود

به مشاور نگارش و تدوین  ،نگارش و تدوین ةدر صورت نیاز براي مشاوره و راهنمایی دربار .4
  . نامه و رساله مراجعه شود پایان

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري        
  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

 مدیریت تحصیالت تکمیلی        
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  ترتیب صفحات

  
  : صفحات فرعی*

  .باشد ا حروف ابجد میگذاري صفحات فرعی با حروف الفباي فارسی ی نحوه شماره
اهللا الرحمن الرحیم باشد و با شماره  بسم) آستر بدرقه(اولین صفحه پس از جلد و صفحه سفید  

 .گذاري شود شماره» یک«صفحه فرعی 

قرار » دو«هاي روي جلد در صفحه  ها و پنط کلیه مندرجات روي جلد، با همان ترتیب، فاصله 
 .گیرد

قرار » سه«در اختیار دانشجو، در صفحه  که توسط امور پژوهشینامه  تصویر برگۀ ارزیابی پایان 
 .گیرد می

متن سپاسگزاري حداکثر در یک صفحه تنظیم . به سپاسگزاریها اختصاص دارد» چهار«صفحه  
 .شود

 .مطالب این قسمت نباید از یک صفحه تجاوز کند. باشد می» ...تقدیم «مربوط به » پنج«صفحه  

 .شود نویسی تنظیم می نامه چکیده است که بر اساس شیوهي فارسی  چکیده» شش«صفحه  

فهرست شامل مقدمه، . اختصاص دارد) فهرست مندرجات(صفحات بعدي به فهرست مطالب  
و ) در صورت نیاز(ها  ها، و همچنین زیربخش ها و عنوان بخش بخش ،ها ها و عنوان فصل فصل

هریک از عناوین فهرست مطالب قید الزم است شماره صفحه در مقابل . باشد فهرست منابع می
 .شود

 :به ترتیب زیر باشد بایدها  فهرست

ها و نیز تیترهاي داخل تها و قسمها، بخششامل فصل که فهرست مطالب .1
بایست مطابق با فهرست مطالب در  بندي می ترتیب فصل( .متن است

  ).پروپوزال باشد
 ها، تصویرها و نمودارهافهرست جدول .2

  .ها باید با کیفیت مناسب تهیه شوندو جدول مودارهان ،هاتمامی شکل - 
  هافهرست نشانه .3
  فهرست اختصارها .4

    صفحات اصلی*
ها  رساله معرفی و مختصري دربارة محتواي فصل/ نامهدر این قسمت، پایان: پیشگفتار 

 . شودتوضیح داده می

 :ن شرح استها بر اساس ضوابط پژوهشگاه بدی تعداد فصل: رساله/ نامهمتن اصلی پایان 
  کلیات طرح تحقیق، یا طرح تحقیق، یا کلیات تحقیق و یا کلیات : فصل اول
 مسأله پژوهش -
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 موضوع پژوهش -

 قلمرو پژوهش -

 اهمیت و ضرورت پژوهش -

 اهداف پژوهش -

 کاربردهاي پژوهش -

 نوع پژوهش -

 سؤاالت پژوهش -

 هاي پژوهشفرضیه -

  هاي مهم و کلیديتعریف واژه -
  )ژوهشروش اجراي پ(شناسی پژوهش روش -

o روش پژوهش 

o آوري اطالعات روش جمع 

o  روش تجزیه و تحلیل اطالعات  
پیشینه موضوع پژوهش، یا پیشینه پژوهش، یا مروري بر ادبیات موضوع، یا مطالعه پیشینه پژوهش و یا سابقه  -

  موضوع پژوهش
o تعریف مفاهیم مرتبط با مساله تحقیق،ابعاد موضوع و متغیرهاي تحقیق 

o هاي انجام شده محققان دیگردر خصوص موضوع و سوابق پژوهش بررسی تاریخچه موضوع  
o خواهد بود دومهاي علمی مرتبط که پایه تجزیه وتحلیل داده ها در فصل  بررسی مباحث نظري و تئوري. 

  .)هاي آن تنظیم گرددبا توجه به واژگان مهم و کلیدي، سئواالت پژوهش و یا فرضیه پیشینه( 
  )اده ها و اطالعاتد(هاي پژوهشیافته: دومفصل 
 ها و اطالعات گردآوري شدهپردازش  داده -

 ویرایش ونمایش مرتب و منظم داده ها -

  هاتجزیه و تحلیل داده -
  بحث، تفسیر و استنتاج: مسوفصل 
 خالصه پژوهش وبحث و بررسی یافته ها -

 ارزیابی فرضیه ها؛ تایید یا رد آنها با استدالل علمی -

 اعالم نظریه نهایی -

 ها، مشکالت و موانع پژوهشپژوهش؛ بیان محدودیت هايمحدودیت -

 پیشنهادات؛ ارایه پیشنهاداتی به دانشجویان و پژوهشگران آینده درباره تداوم پژوهش -

 )درصورت وجود ( ها پیوست -

 )منابع و مأخذ( کتابنامه -

 )اختیاري ( نامه واژه -
 

  .باید مد نظر قرار گیردا گروه استاد راهنما ینظر بندي آن  و بخش 3محتواي فصل تعیین در : نکته
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 .شود قرار داده میعنوان انگلیسی،  چکیده به زبان انگلیسی و صفحهدر انتها  

  
 :هاي اصلیذاري صفحهگ شماره

 البته ( ،گذاري باشدها، بدون شمارههاي شروع فصلها و صفحهصفحۀ عنوان بخش
 ).شودها حساب میشمارة صفحه

 ها در قسمت میانی  شماره( .شودشماره گذاري می...) ,3,2,1(هاي متن، با اعداد صفحه
 .)پایین صفحه قرار گیرد

 ها و نمودارهاها، جدولدر مورد شکل:  
 گذاري ترتیب ظهور در هر فصل شمارهها باید بهها و نمودارها، جدولتمامی شکل

و . ..، 3- 2یا جدول   2- 2یا جدول  1- 2، جدول 2هاي فصلمثالً براي جدول. شوند
 ...، 3- 3یا جدول  2- 3یا جدول  1- 3، جدول 3هاي فصلبراي جدول

 با قلم (ها و نمودارها در زیر آنها تایپ شود ها در باالي آنها و عنوان شکلعنوان جدول
Lotus Bold 12 B .(ها و نمودارها نقطه گذاشته شود هاي زیر شکلدر پایان توضیح
ر شکل، نمودار یا جدولی از مرجعی اگ. ها بدون نقطه باشدولی عنوان جدول

بخش قواعد کتابنامه توضیح  که درروشیباشد، نشانی آن مأخذ به یکی از دو  شده گرفته
 . داده شده است تایپ شود

  

  آرایی و سطربندي تایپ، صفحه ةنحو
 .باشد Microsoft  Word ،رساله/ نامهافزار مورد استفاده براي تایپ پایاننرم 

 5/3متر از سمت راست و  سانتی 5/4  :حاشیه( .متر یسانت 13: یده و پیشگفتاراندازه سطر چک 
 )متر از سمت چپ سانتی

متر  سانتی 5/2متر از سمت راست و  سانتی 5/3 : حاشیه( .متر یسانت 15: اندازه سطر متن اصلی 
 )از سمت چپ

 .متر یسانت 5/23): صفحه تا خط کرسی آخرین سطر صفحه سر از خط کرسی(  هاارتفاع صفحه 

 .سانت 5/0 :هاهاي ابتداي پاراگرافتورفتگی 

با  )بدون تورفتگی( اول سطر در  چکیده تیترو B Mitra 13 با قلم  و پیشگفتار متن چکیده 
 .درج شود Mitra  Bold 12  Bقلم 

 .تایپ شود B zar یا  B lotus یا B nazanin یا B mitra 14نامه با قلم متن اصلی پایان 

 .تین داخل متن از نظر اندازه متناسب با حروف فارسی متن باشدحروف ال 

را با یک صفحه تزئینی  باید آن بخش نیز وجود داشته باشد، ،نامهبندي پایاناگر در تقسیم 
 .کرد مشخص )صفحه ولی با احتساب شمارهشماره درج بدون (
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 .باشد متریک سانتی ،هاي دو سطرکرسیبین خط فاصلۀ  

 .بسته شود) متر از سطر اول متنسانتی 7با فاصلۀ ( ها از     صفحه شروع فصلهاي صفحه

ها یا درجه ریزتر از حروف متن، در پایان فصل، با حروف یک)درصورت وجود(ها نوشتپی 
 .ترتیب شماره تایپ شودها، بهبخش

 در پاورقی صفحه ،رودکار میمعادل انگلیسی لغات یا اصطالحات فارسی که براي اولین بار به 
ها با کاربردن واژهاز به رساله/ نامهالمقدور در متن پایانحتی( درج شود) فقط براي یک بار(

در ابزار  footer/ foot noteبراي درج پاورقی از قسمت ). الفباي انگلیسی احتراز شود
Insert  استفاده شود. 

قواعد کتابنامه توضیح داده بخش در  به ترتیبی که ،شودآدرس منابعی که از آنها استفاده می 
 .درج شود ،شده است

هاي متن انگلیسی باید باشد و گیومه) داخل خط کرسی(هاي متن فارسی باید فارسی گیومه 
  .)باالي خط کرسی( انگلیسی باشد 

 -  مایل – حروف کج( و ایتالیک) هاي فارسیبراي واژهمایل  –حروف کج (از حروف ایرانیک  
 . نشریات استفاده کنید ها وفقط براي عنوان کتاب) ي انگلیسیهابراي واژه

نظر اندازه شبیه  از(واژه یا بخشی از متن، از حروف سیاه متن ) یدکتأ(کردن براي برجسته 
 .یا آنها را داخل گیومه قرار دهید ؛)نه ایرانیک یا ایتالیک( استفاده کنید) حروف متن

 .رودکار میبهکمانک و بعد از حروف نامه، بعد از عدد نقطه در کل پایان 

1 .  
2.  
3.  

   )الف
  )ب
  

  :هانقل قول بیان ةنحو
اي وجود نداشته قول گیومهسطر باشد و داخل مطلب نقل 2 یا 1قول اگر مطلب نقل )الف

  . متن آورد توان آن را داخل گیومه در باشد، می
قول گیومه وجود دارد، کل ا داخل نقلیسطر است  2قول بیش از درحالتی که مطلب نقل - ب

سانت  2درجه ریزتر از حروف متن و در تمامی سطرها با 1قول جدا از سطر متن با حروف نقل
قول در این شکل، بدون هاي نقلشروع پاراگراف. شودتورفتگی از ابتداي سطر متن تایپ می

  .تورفتگی است
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  قواعد کتابنامه 
که ، اثراز فهرست منابع مورد استفاده در نگارش آن عبارت است صفحات پس از متن است و  ءکتابنامه جز

  . شودبه ترتیب حروف الفبا تنظیم می
 :استنحوة ارجاع در متن به یکی از دو روش زیر 

همان مأخذ  ة اي که برابر با شمارپس از پایان نقل قول درمتن، در باالي خط کرسی، شماره: روش اول 
 .دشودر کتابنامه است، درج می

 شوندمی گذاريدر این روش، مأخذها در کتابنامه شماره.   
درجه ریزتر از  2ا حروف نازكب اختصار، ، بهپس از پایان نقل قول در متن، در داخل پرانتز: روش دوم 

 :شود به ترتیب زیر در درج می، متن

  )هاي نقل قول شدهشمارة صفحه :سال نشر ،نام خانوادگی مولف( 

  :اثر چند جلدي باشد و در صورتی که
  )ص      ،ج      : سال نشر اثر ،نام خانوادگی مولف( 

منتها سطر اول در هر مأخذ , شوندکتابنامه بدون شماره گذاري تایپ می مأخذها, در این روش
  . سانت تورفتگی تایپ شود/ . 5تورفتگی باشد و از سطر دوم به بعد در همان مأخذ با بدون 

  :ت کتاب شناختی مأخذ در کتابنامه به شکل زیر تنظیم می شوداطالعا ،در هر صورت
...  . چ...  . ج... .  ترجمۀ. )ایتالیکحروف (نام اثر. سال نشر اثر. دگی مؤلف، نام مؤلفنام خانوا :کتاب

 . نام ناشر: محل نشر

حروف ( نام نشریه. ...  ۀترجم .» نام مقاله« . تاریخ انتشار نشریه. نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف :مقاله
  .... . ة، شمار....  سال ...   ةدور ،)ایتالیک

در مأخذ  شود ومیدر مأخد اول به شکل باال عمل  که چند مأخذ مربوط به یک نویسنده باشد در صورتی
  . شودخط گذاشته می مولف نام خانوادگی و دوم به جاي نام

 . شودمی فهرستخذ التین هم به همین ترتیب آم - 

 .عنوان مقاله با حروف معمولی و داخل گیومه باشد - 

  
  تکثیر 

)  A4کاغذ (  متریسانت 21x7/29نامه باید روي کاغذ سفید مرغوب با ابعاد هاي پایانقسمت کلیۀ
  .االمکان کاغذ مورد استفاده براي تکثیر از یک جنس باشدحتی .تایپ شود

و سیاهی و تقریباً مشابه صفحات  نامه باید شفاف و بدون لکهپایان ةتکثیرشد صفحات 
 . اصلی باشد

پس از اعمال تذکرات  دانشجو موظف است :نامه پس از اصالح وتایپتعداد پایان 
هماهنگی با امور براساس ( جلد 8تا  6 خود را در ه و رسالۀنامپایان ت داوران،یأه

لوح  3همراه به ،شدهبا رعایت رنگ تعیین و )تحصیالت تکمیلیمدیریت پژوهشی 
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تحصیالت تکمیلی  مدیریت، به آن و چکیده ورساله نامهمحتوي فایل پایان CD فشرده
 .تحویل دهد

  
  صحافی 

  :رعایت نکات زیر الزامی است ،رساله/ نامه هنگام صحافی پایان
   باشد) 1مطابق پیوست (  ،فارسی صفحه عنوانهمانند  ،تنظیم متن روي جلد . 

    باشد )4 مطابق پیوست(عنوان انگلیسی،  صفحه متن پشت جلد، همانندتنظیم  .   
   نام خانوادگی  ، نام وسالهر/ نامهنامه، آرم پژوهشگاه، عنوان پایاندر قسمت عطف پایان

 .دانشجو و سال تحصیلی باید نوشته شود

 
 
 
 
 

  
  
  

  نامهرنگ پایان
 رمز کتانق ارشد، تاریخ ایران اسالمی مقطع کارشناسی ۀهاي رشتنامهپایان  

 اي ساده سرمه ،ارشد زبان وادبیات فارسی مقطع کارشناسی ۀهاي رشتنامهپایان  

 آبی کتان ،ارشد زبان وادبیات عرب مقطع کارشناسی ۀهاي رشتنامهپایان  

  طوسی کتان ،ارشد شناسی همگانی مقطع کارشناسیزبانرشتۀ هاي نامهپایان  

 مشکی ساده ،ارشد هاي باستانی مقطع کارشناسیبانفرهنگ و ز ۀهاي رشتنامهپایان  

 ارشد، سبز کتان  هاي رشته علوم سیاسی مقطع کارشناسی نامه پایان  

 هاي رشته فلسفه علم مقطع کارشناسی ارشد، طوسی طاووسی نامه پایان  

 اي کتان قهوههاي رشته تاریخ علم مقطع کارشناسی ارشد،  نامه پایان  

 سبز فیبرو ،علوم سیاسی  مقطع دکتري ۀرشت رساله هاي  

 آبی طاووسی ،زبان وادبیات فارسی مقطع دکتري ۀرشت رساله هاي 

 طوسی فیبرو ،دکتريمقطع شناسی همگانی زبان ۀرشت رساله هاي  

 مشکی فیبرو ،دکتريمقطع  هاي باستانیزبان فرهنگ و ۀ رشت رساله هاي  

 اي فیبرو قرهفلسفه علم مقطع دکتري، نهاي رشته  رساله  

  طاووسیاي  هاي رشته تاریخ علم مقطع دکتري، قهوه رساله  
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